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Skogens Dag 2015 
Norra Skogsklubben och Mera Skog 

inbjuder till Skogens Dag tisdagen den 10 februari 2015 

 Den finska skogsnäringen  
– var står våra grannar i öst?   

 

I många skogliga sammanhang brukar Finland och Sverige liknas vid varandra. Vi är antagligen de 

två länder i världen som har det mest utvecklade skogsbruket. Tillsammans med en konkurrenskraftig 

industri har skogsnäringen stor betydelse för våra länders ekonomi och välstånd. Men vad vet vi om 

den finska skogsnäringen? Hur hanterar Finland skogens miljöfrågor? Hur växer skogen på alla 

dikade torvmarker och är det sant att en skogsägare kan få röjningsbidrag? Finns det skogsägare-

föreningar och vad är Skogscentralen egentligen för något? Vad kommer den nyligen antagna 

skogslagen med mycket radikala inslag (med svenska mått mätt) att innebära? Detta och mer därtill 

handlar Skogens Dag om! Välkommen med din anmälan! Och var med och hylla Skogs-Oskar 2014! 
  

Plats: P-O Bäckströms sal (Aulan), Skogshögskolan (SLU) i Umeå.  

 
 
09.00 Norra Skogsklubbens årsmöte 

09.15 Kaffe 

09.45 Utdelning av Skogs-Oskar 2014. Erika Nilsson, verksamhetsledare Mera Skog. 

10.00 Skogens Dag 2015: Inledning Morgen Yngvesson, ordförande. 

 Finsk skogsnäring i korthet: Nyckeltal arealer, volymer, BNP sysselsättning etc. Karen 

Wik-Portin, regiondirektör, Finlands skogscentral, Offentliga tjänster, Helsingfors. 

 Finska privatskogsbruket: Organisation, lagstiftning, skogsskötsel etc. Greger Erikslund, 

ledande föredragande, Finlands skogscentral, Offentliga tjänster, Vasa. 

 Finska storskogsbruket: Hur jobbar man med planering, laserscanning och övrig teknik. 

Niklas Björkqvist, planeringschef, Metsähallitus, Jyväskylä. 

12.15 Lunch. Finns för 70 kr vid lunchrestaurangen på SLU, ingen föranmälan. 

13.15 Markanvändning och skogscertifiering enligt finska modellen. Kirsi Korhonen, 

regiondirektör, Metsähallitus, Rovaniemi. 

 Skogspolitiken i Finland – hur blåser de politiska vindarna? Skogsindustrins relation till 

Ryssland. Karen Wik-Portin. 

14.30 Paneldiskussion, föredragshållare och deltagare. 

Karen Wik-Portin, Greger Erikslund, Kirsi Korhonen och Niklas Björkqvist. 

15.15 Avslutning och kaffe 
 

Anmälan om deltagande vid Skogens Dag 2015 görs till Clas Fries (tillhanda senast tisdag 3/2). 

Anmäl helst med epost: clas.fries@skogsstyrelsen.se alternativt till Clas Fries, Skogsstyrelsen, Box 

284, 901 06 Umeå eller på telefon: 090-15 83 14. 

 

Läs mer om Norra Skogsklubben på hemsidan: www.norraskogsklubben.se. 

 

Det är dags att betala 2015 års medlemsavgift för Norra Skogsklubben, 150 kr. Avgiften bör 

betalas i god tid innan Skogens Dag på plusgiro 22 77 72-1. Medlemskap gör att du fritt deltar på 

Skogens Dag 2015 och Höstexkursionen 2015. Ange namn och epostadress vid betalning. 

 

Ny adress: Meddela ny post- eller e-post-adress till kassör (stefan.holmberg@norra.se). 

mailto:clas.fries@svsac.svo.se
http://www.norraskogsklubben.se/

